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School to School programak Indiako kulturara hurbiltzea proposatzen digu eduki didaktikoen bidez eta 
materialak trukatuz Espainiako Lehen Hezkuntzako eskola baten eta Indiako maila berdineko Vicente Ferrer 
Fundazioren errefortzu-eskola baten artean. Halako eskoletara joaten dira komunitate behartsuenetako 
haurrak eskola publikoaren aurretik eta ondoren, emaitza akademiko onak bermatzen dituzten 
eskola-laguntza eta -errefortzua jasotzera.

Trukearen bidez, programaren helburua da haurrek eurenaz bestelako errealitateak ezagutu, 
desberdintasunez jabetu eta elkartasunaren, justizia sozialaren eta erantzunkidetasunaren balioak ikas 
ditzaten, gizarte- eta ingurumen-arazo globalen aurrean. 2030 Agendak eta Garapen Jasangarrirako 17 
Helburuek (GJH) jasotzen dituzte balio horiek.

Vicente Ferrer Fundazioak lan egiten dueneko Indiako errealitatetik abiatuta, hausnarketa kritikoa, enpatia, 
sormena, kulturen arteko komunikazioa, talde-lana, tolerantzia eta errespetua sustatu nahi ditugu, bai eta 
desberdintasunen aberastasunari balioa eman ere. Gainera, ikasleek giza eta gizarte gaitasunak, 
kontzientzia eta adierazpen kulturalak eta hizkuntza-komunikazioa garatuko dituzte. Horretarako, 
metodologia parte-hartzailea eta aktiboa proposatzen dugu, ikaslea ikaskuntzaren erdigunean jarrita.

Gaiaren edukiak 
Ikasturte honetan, Indiako jai eta tradizioetan murgilduko gara. Gai honetan landuko ditugun alderdi 
nagusiak honako hauek dira:   

 • Indiako jaiegunak. Zein dira herrialdeko ospakizun zibil handiak? Zer eskola-egutegi dute?

 • Indiako erlijio nagusiari (hinduismora) eta bertako jainko eta jainkosei buruzko hastapenak.

 • Hinduismoaren berezko errituak, apaingarriak eta eskaintzak.

 • Indiako jai eta ospakizun nagusiak, baita hemen ospatzen ditugun beste batzuk ere, hala nola  
 urtebetetzeak edo ezkontzak.

 • Indiako kulturan garrantzitsuak diren beste kultura-elementu batzuen deskribapena, hala nola   
 Bollywoodeko zinema edo dantzak, klasikoak eta folklorikoak.

 • Azkenik, jaiei eta tradizioei buruz hausnartuko dugu, ea pertsona guztiok eginkizun bera dugun  
 halakoetan.

Gaia ikasleei azaltzeko, irakasleek hainbat bideo balia ditzakete. Proposatutako jarduerak borondatezkoak 
dira, eta irakasleek ikasleen mailara egokitu beharko dituzte. Helburua da jorratzen diren alderdiak lantzea 
eta horiei buruz hausnarketa egitea, hezkidetzako alderdiak kontuan hartzea eta, bidenabar, krisiek 
populazio kalteberenetan sorrarazten dituzten ondorioez jabetzea. Proposatutako gaiak lantzeaz gain, 
materiala prestatuko da trukea egiten deneko Vicente Ferrer Fundazioaren errefortzu eskolara bidaltzeko.
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Ikasketa-curriculumarekiko lotura
“Indiako jaiak eta tradizioak” deritzon gaia Historia, Ingurunearen ezagutza, Gizarte-zientziak, Gizarte eta giza 
balioak edo Erlijioa irakasgaiei eskainitako orduetan landu daitezke; izan ere, ikasleek aukera izango dute 
norberaren tradizioak Indiakoekin alderatzeko eta bi herrialdeetako kultura-adierazpenen arteko erkaketa 
egiteko. Ingelesa irakasgaian ere txerta daiteke, hobe baita Indiako ikastetxeetara bidaltzen den materiala 
hizkuntza horretan idatzita egotea. Jarduera batzuk Arte-hezkuntza eta Musika irakasgaietan ere garatu 
daitezke.

Gaiari lotutako Garapen Jasangarrirako Helburuak
Zeharka, Garapen Jasangarrirako Helburu hauek landuko ditugu gai honetan: Genero berdintasuna (5. GJH) 
eta Desberdintasunak murriztea (10. GJH). 

Vicente Ferrer Fundazioak Garapen Jasangarrirako Helburuak ikasgelan lantzeko bideo eta gida didaktikoak 
ditu. Hemen daude eskuragarri:  https://fvf-manabadi.org/es/ods

Gaiaren hezkidetzako helburuak 
Fundazioak proposatzen duen hezkidetza-gida irakurtzea gomendatu nahi diegu irakasleei, hezkidetza 
zertan datzan sakondu eta genero-ikuspegian oinarriturik heztearen garrantzia hobeto ezagutzeko.

Gaia landuz, hezkidetzaren alderdiak kontuan barruratuko ditugu, eta, beraz, garrantzitsua da honako hau 
azaltzea:

 • Haurrek berdintasunez parte hartu behar dute tokian-tokian ospatzen diren tradizio eta jaietan.

 • Jaietan parte hartuz gero, gizartearen funtsezko zatitzat hartzen dira.

 • Haurrek denetarik egin dezakete eta nahi duten moduan mozorrotu.

 • Haurrek zaintzak eta arreta behar dituzte, bai etxean, bai eskolan. Izan ere, curriculumeko ikasgaiak  
 ikastea bezain garrantzitsua da, edo garrantzitsuagoa, gure burua eta ingurunea zaintzen eta gure  
 ikaskideekin bizitzen ikastea.

 • Etxeko zereginek ez dute, ez ordutegirik, ez amaierarik (janari beti prestatu behar da, etxea garbitu,  
 arropa garbitu…), eta, oro har, amek egiten dituztenez, emakumeen astia laburragoa da.

 • Haurrek nahi dituzten jostailu edo kolore guztiak erabil ditzakete, ez baitago nesken edo mutilen   
 jostailurik edo kolorerik.

Informazio osagarria
Indiako eskolarekiko trukea nola eta noiz egin behar den jakiteko, ondoko estekan eskuragarri dagoen School 
to School programaren egutegia eta aldiak  kontsulta ditzakezue: https://schooltoschool.es

Programa Vicente Ferrer Fundazioaren hezkuntza-baliabideen webgunean (Manabadi) eskuragarri dauden 
beste hezkuntza-baliabide batzuk erabiliz osa daiteke: https://fvf-manabadi.org/

Bestalde, honelako ekimen solidarioak bultzatzera ere gogatu nahi zaituztegu:  
https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».
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